III spotkanie eksperckie leśników, naukowców,
organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli
samorządu terytorialnego w sprawie Puszczy
Białowieskiej.
20 maja 2019 roku odbędzie się III spotkanie eksperckie na temat Puszczy
Białowieskiej. Eksperci będą rozmawiać o raporcie UNESCO i przedstawionych
w nich rekomendacjach. Podczas spotkania leśnicy odniosą się do zaleceń UNESCO,
w szczególności przedstawią dotychczas podjęte działania oraz przyszłe prace
bezpośrednio związane z wnioskami i rekomendacjami przedstawionymi
w Raporcie. Podczas spotkania omawiane będą także konsultowane dokumenty.
III spotkanie eksperckie organizowane z inicjatywy uczestników poprzednich spotkań
odbędzie się 20 maja 2019 roku o godzinie 10:00 w Ośrodku Edukacji Leśnej
„Jagiellońskie” w Białowieży.

Tym razem podejmujemy temat, który zaproponowali uczestnicy spotkania.
Odniesiemy się do raportu i rekomendacji UNESCO, które są bardzo ważne
dla zachowania unikalnej wartości Obiektu Światowego Dziedzictwa
oraz podejmiemy temat dokumentów regulujących planowane prace niezbędne
do ograniczenia zidentyfikowanych ryzyk – mówi Dawid Iwaniuk, zastępca dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
Zaproszenia na spotkanie eksperckie zostały wysłane do uczestników poprzednich spotkań
i organizacji pozarządowych, które dotychczas na różne sposoby włączały się w sprawy Puszczy Białowieskiej.
Zaproszenia
trafiły
także
do
organizacji,
które
konsekwentnie
nie
biorą
udziału
w dialogu. Spotkanie odbędzie się w przyjętej formule. W najbliższym spotkaniu wezmą udział także
przedstawiciele samorządu terytorialnego. Liczba miejsc została ograniczona do 28 osób (7 leśników,
7 naukowców, 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych i 7 przedstawicieli samorządu terytorialnego).
Spotkanie zostanie zaprotokołowane i podane do publicznej wiadomości, a o jego profesjonalny przebieg
zadba doświadczony moderator.

Zaprosiliśmy wszystkich gości, którzy wzięli udział w pierwszym spotkaniu, a także tych który
nie potwierdzili swojego udziału w minionym wydarzeniu. Wśród zaproszonych gości znajdują
się naukowcy oraz przedstawiciele zarejestrowanych organizacji pozarządowych.
Rozszerzyliśmy listę gości o przedstawicieli samorządu terytorialnego. Tym razem spotkamy
się w 28 osobowym gronie – wskazuje Katarzyna Gurowska, koordynator ds. Puszczy Białowieskiej.
Zaplanowane spotkanie będzie kolejną okazją do bezpośredniej wymiany rzetelnych informacji, przestrzenią
do merytorycznej dyskusji i okazją do wypracowania kolejnych wspólnych stanowisk.
Na spotkaniu omówione zostaną także dokumenty, które stanowią podstawę podjęcia planowanych działań
na terenie Puszczy Białowieskiej. Organizatorem spotkania jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w
Białymstoku. Wydarzenie organizowane jest z upoważnienia i pod patronatem Ministra Środowiska oraz za
zgodą Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
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